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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 260/2014. Sunt prezen\i 12 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Trasca Flavius. Particip` de drept 
dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar,  invitaţi fiind dl Laurentiu Popescu – inspector, dna Baicu 
Camelia – consilier superior, dna. Denisa Enache – consilier juridic.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
Este invitat [n ]edin\` domnul Mih`ilescu - director RCS-RDS care prezint` oferta 

operatorului RCS – RDS pentru internet, telefonie si TV. 
Dl. Primar: Vom analiza tóate aspectele legale, si vom solicita puncte de vedere de la 

ISC si de la tóate institu\iile abilitate.  
In conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, cu 

modific`rile si complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare urm`torul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local 
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 23 septembrie 2014. 

2. Proiect de hot`r@re privind aprobare rectificare buget local. 
3. Proiect de hot`r@re privind aprobare concesionare  90 mp teren din domeniul 

pentru extindere construc\ie SC AIDA SRL. 
4. Proiect de hot`r@re privind aprobare concesionare 660 mp teren din domeniul 

publicpentru extindere construc\ie SC NEX SRL. 
Dl. Pre]edinte de ]edin\` Noaje Alexandru Petre propune modificarea ordinii de zi, [n 

sensul [nceperii ]edin\ei cu proiectele de hot`r@re 3 ]i 4 datorit` prezen\ei [n ]edin\a de 
consiliu local a domnilor Tomescu Gheorghe ]i Predescu D`nu\. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi cu modific`rile propuse, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi „Proiect de hot`r@re privind aprobare 
concesionare  90 mp teren din domeniul pentru extindere construc\ie SC AIDA SRL”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: {nainte de a fii concesionat terenul va trece din domeniul public [n domeniul 

privat, [n acest sens titlul proiectului se va modifica si se va numi „Proiect de hot`r@re privind 
aprobarea concesion`rii din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti a terenului [n 
suprafa\` de 90 mp, situat  [n str.Pia\a Nou`, nr.8 c`tre SC AIDA SRL [n vederea extinderii 
construc\iei existente, ]i dotari specifice”. 

Dl. Secretar: Perioada contractului ini\ial a fost de 30 de ani. Drept urmare se va face un 
act adi\ional la contractual ini\ial, respectiv pe perioada r`mas`. 

Dl. Primar: Va trebui sa aprob`m redeven\a ]i perioada de plat` a acesteia.  
Dl. Tomescu Gheorghe propune ca perioada de plat` s` fie 5 ani [n dou` rate anuale, 

propunere aprobat` cu unanimitate de voturi. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu propune ca pre\ul per mp sa fie 47 Euro, propunere 

aprobat` cu unanimitate de voturi. 
Dl. Consilier local Noaje Alexandru propune modificarea caietului de sarcini [n sensul 

ca [n termen de 24 de luni s` se depun` documentele privind autoriza\ia de construire iar 
termenul de finalizare s` fie de 36 de luni de la data emiterii autoriza\iei de construire, 
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propunere aprobat` cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind alte discu\ii pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` 

supune la vot „Proiect de hot`r@re privind aprobarea concesion`rii din domeniul public al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti a terenului [n suprafa\` de 90 mp, situat  [n str. Pia\a Nou`, nr.8 
c`tre SC AIDA SRL [n vederea extinderii construc\iei existente, ]i dotari specifice” cu 
modific`rile men\ionate, respectiv pretul redeven\ei 47 Euro/mp iar termenul de plat` 5 ani 
[n dou` rate anuale, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, „Proiect de hot`r@re privind aprobare 
concesionare 660 mp teren din domeniul public pentru extindere construc\ie SC NEX SRL”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: Ca ]i la proiectul de hot`r@re anterior, trebuie aprobat`  redeven\a ]i 

perioada de plat` a acesteia, iar [nainte de a fii concesionat terenul va trece din domeniul 
public [n domeniul privat, [n acest sens titlul proiectului se va modifica si se va numi „Proiect 
de hot`r@re privind aprobarea concesion`rii din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
a terenului în suprafaţă de 660 mp teren, situat în B`ile Ol`ne]ti,  strada Aleea Castanilor 
nr.l”.  

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu propune ca pre\ul per mp sa fie 48 Euro, propunere 
aprobat` cu unanimitate de voturi. 

Dl. Predescu D`nu\ propune ca perioada de plat` s` fie de 10 ani [n dou` rate anuale, 
propunere aprobat` cu unanimitate de voturi. 

Ca ]i la proiectul anterior, dl. Consilier local Noaje Alexandru propune modificarea 
caietului de sarcini [n sensul ca [n termen de 24 de luni s` se depun` documentele privind 
autoriza\ia de construire iar termenul de finalizare s` fie de 36 de luni de la data emiterii 
autoriza\iei de construire, propunere aprobat` cu unanimitate de voturi. 

  Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot „Proiect de hot`r@re privind aprobarea concesion`rii din domeniul public al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti a terenului în suprafaţă de 660 mp teren, situat în B`ile Ol`ne]ti,  
strada Aleea Castanilor nr.l” cu modific`rile men\ionate, respectiv pretul redeven\ei 48 
Euro/mp iar termenul de plat` 10 ani [n dou` rate anuale, care, cu voturi “pentru” = 12, se 
aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, „Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 23 septembrie 
2014”. 

Nefiind discutii pe marginea lui, se aproba procesul verbal cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobare 

rectificare buget local”. 
Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 

  Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 
la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobare rectificare buget local”, care, cu voturi 
“pentru” = 12,  se aprob`.  

 
DIVERSE. 
 
Dna. Consiler local Ghimi] Valentina propune ca fiecare consilier [nainte s` ia cuvantul 

s` cear` permisiunea pre]edintelui de ]edin\`, propunere aprobat` cu unanimitate de voturi. 
S-a dat citire adresei nr. 9475 din 24.09.2014 prin care Liceul Justinian Marina solicit` 

s` se desemneze [nc` un reprezentant din Consiliul Local [n Consiliul de administra\ie al ]colii. 
Dl. Consilier local Noaje Alexandru o propune pe dna. Ghimi] Valentina care a mai 

f`cut parte din Consiliul de administra\ie a liceului, propunere aprobat` [n unanimitate de 
voturi. 

Dl. Primar prezint` solicitarea Societ`\ii Comerciale NELSPIRY privind aprobarea 
programului nonstop pentru unitatea de alimenta\ie public` din Ol`ne]ti sat, strada Tudor 
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Vladimirescu, nr. 94 A. 
Se face precizarea ca programul de func\ionare a unit`\ilor de alimenta\ie public` din 

ora]ul B`ile Ol`ne]ti a fost stabilit p@n` la ora 24.00 [n urma unei Hot`r@ri de Consiliu Local. 
Dna. Consilier local Braneci Niculina: Calea de acces la atelierul de t@mpl`rie este 

blocat` de ma]inile parcate acolo. 
Dl. Primar: Vom pune un semn de parcare interzis` pentru deblocarea c`ii de acces. 
Dl. Baicu Vasile prezint` cazul dl. Dulc` Marian care recent a pierdut accesul la 

proprietate, firma de\in`toare a terenului pe unde avea accesul ini\ial ingradindu-si proprietatea 
]i solicit` un spa\iu de locuit pt acesta. 

Dl. Primar: {n momentul de fa\` un avem spa\ii de locuit.  
Dl. Secretar: Orice proprietate poate ob\ine [n instan\` servitute de trecere. 
Dl. Secretar propune aten\iei Consiliului local cazul familiei Mitroi Ilie, familie 

compusa din patru membri care a pierdut casa si care [n prezent locuieste  la Valea Cheii [n 2 
camere. 

Dl. Primar: Vom [ncepe discu\iile privind repartizarea locuin\elor sociale persoanelor 
[ndrept`\ite si vom analiza si acest caz, precum si cazul domnului Dulc` Marian. 

Dl. Pahomnie: Av@nd [n vedere c` exist` un proiect pe fonduri europene privind 
castrarea animalelor, ar trebui s` [i punem la dispozi\ie domnului doctor Arnicescu o camer` [n 
Ol`ne]ti sat pentru acest lucru. 

Dl. Primar: O s` discut cu domnul Arnicescu privind punerea la dispozi\ie a unei 
[nc`peri [n c`minul Cultural din Ol`ne]ti sat pentru realizarea acestui proiect. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: La 3 bis, pe strada este o gaur` foarte mare [n 
asfalt, trebuie intervenit [n acea zon`.  

Dl. Primar: O s` intervenim [n acea zon`. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe aleea Izvoarelor, comercian\ii ce i]i desf`]oar` 

activitatea de comer\ s-au intins cu marfa pe strada ]i pe trotoare [ncurc@nd circula\ia. 
Dl. Primar: O sa trimitem Poli\ia Local` ]i ii vom aten\iona cu privire la aceste aspecte. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Cum am prezentat ]i ]edin\a trecut`, strada 

Viezuianu este impracticabil`, trebuie s` intervenim [n acea zon`, iar la locul de joaca din 
Ol`ne]ti sat ar trebui sa punem nisip. 

Dl. Primar: O s` analiz`m aspectele men\ionate. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Noaje 

Alexandru Petre declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal 
 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                Noaje Alexandru Petre    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                          Nicolae Gorgan 

 


